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Sammanfattning 
 

Planläggning av cirkulationsplatser har blivit ett vanligt inslag i en mängd olika städer 

världen över för att lösa farliga situationer som kan uppstå i traditionella 

fyrvägskorsningar. Detta eftersom bilisternas hastighet hålls låg i en cirkulationsplats 

jämfört med en vanlig fyrvägskorsning vilket i sin tur leder till mindre allvarliga olyckor. 

Är de oskyddade trafikanternas säkerhetsfördelar vid en cirkulationsplats lika tydliga? 

Syftet med studien är att undersöka utformningen av trafikmiljöer, med fokus på 

fotgängares och cyklisters säkerhet i anslutning till cirkulationsplatser. Jag har sett på 

vilka säkerhetshöjande aspekter som bör tas i beaktande för oskyddade trafikanter.  

Frågeställningarna i arbetet är 

- Vilka för- och nackdelar för oskyddade trafikanter finns det med planläggning och 

konstruktion av cirkulationsplatser? 

- Vilka säkerhetsaspekter tas i beaktande vid cirkulationsplatser? 

 

Forskningen baserar sig på en kvalitativ metod. Datainsamlingsmetoder som använts är 

observation, intervju och kvalitativ textanalys. I undersökningen deltog tre planerare från 

Gävle, Eskilstuna och Västerås. I undersökningen lyfts säkerhetsaspekter, samt för- och 

nackdelar fram som de undersökta kommunerna utgår ifrån i planläggningen av 

cirkulationsplatser och övergångsställen. 

I resultatet kan konstateras att det med snabba och relativt enkla metoder och åtgärder är 

möjligt att förbättra fotgängares och cyklisters säkerhet på passager vid 

cirkulationsplatser. 
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Abstract 

 

Planning of roundabouts have become a common feature in various cities around the 

world to resolve dangerous situations that may occur in traditional four-way intersections. 

This is because the motorists’ speed is lower in a roundabout compared to a standard four-

way intersection, which leads to less severe accidents. Are vulnerable road users safety 

benefits at a roundabout as clear? 

The purpose of the study is to examine the design of traffic environments, with a focus 

on pedestrian and cyclists’ safety in connection to roundabouts. I have seen on the safety 

aspects that should be taken into consideration for pedestrians and cyclists. 

The research questions in my study are: 

- What are the advantages and disadvantages of vulnerable road users with planning 

and construction of roundabouts? 

- Which safety aspects are taken into consideration in roundabouts? 

The research is based on a qualitative approach. Data collection methods used are 

observation, interview and qualitative text analysis. The study included three planners 

from Gävle, Eskilstuna and Västerås. The highlighted safety aspects, advantages and 

disadvantages presented by the surveyed municipalities proceed from with planning of 

roundabouts and pedestrian crossings. 

In the result it can be stated that with fast and relatively simple methods and steps are 

possible to improve pedestrian and cyclist safety on crossings at roundabouts. 
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1. Inledning 

 

Cirkulationsplatser har idag blivit ett vanligt inslag och omåttligt populärt sätt att lösa 

korsningssituationer i städer över hela världen. Det finns flera fördelar för bilister med en 

cirkulationsplats. Det är alltid ett flöde i cirkulationsplatserna och de är designade så att 

en lägre hastighet hålls jämfört med vanliga fyrvägskorsningar. Detta leder till att 

säkerheten i cirkulationsplatser är hög och allvarliga olyckor där de inblandade skadar sig 

eller dör är avsevärt lägre än i likvärdiga fyrvägskorsningar (Daniels, Brijs, Nuyts & 

Wets, 2010). Det som dock sällan tas i beaktande vid planeringen av cirkulationsplatser 

är oskyddade trafikanters, alltså fotgängare och cyklisters säkerhet i anslutning till 

cirkulationsplatser (Perdomo, Rezaei, Patterson, Saunier & Miranda-Moreno, 2014). Det 

har även De Brabander & Vereeck (2007) kommit fram till i sin studie, där det visar att 

olyckorna ökade med hela 28 procent för fotgängare när man byggde en cirkulationsplats 

istället för en vanlig signalerad korsning längs en väg med hastighetsbegränsning på 50 

km/t. Long, Guth, Ashmead, Emerson och Ponchillia (2005) påpekar även att det kan 

finnas nackdelar med utformningen av cirkulationsplatser med hänsyn till de synskadade 

trafikanterna.  

Studien gjordes vid cirkulationsplatser i Gävle med fokus inställt främst på oskyddade 

trafikanters säkerhet. Detta eftersom man i många städer bygger cirkulationsplatser för 

att främja bilisters säkerhet. Tanken är att då se ifall oskyddade trafikanters säkerhet kan 

gynnas i planeringen av cirkulationsplatser. 

Syftet med studien är att undersöka utformningen av trafikmiljöer, med fokus på 

fotgängares och cyklisters säkerhet i anslutning till cirkulationsplatser. Studien har med 

andra ord sett på vilka säkerhetshöjande aspekter som bör tas i beaktande för oskyddade 

trafikanter.  

Frågeställningarna i arbetet är 

- Vilka för- och nackdelar för oskyddade trafikanter finns det med planläggning och 

konstruktion av cirkulationsplatser? 

- Vilka säkerhetsaspekter tas i beaktande vid cirkulationsplatser? 

 

Urvalet av kommuner i studien består av trafikplanerare i tre kommuner. Urvalet av 

deltagare till studien kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Enligt Trost (2010) 
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innebär bekvämlighetsurval att man intervjuar de personer man får tag på och anser vara 

lämpliga för undersökningen. Trost konstaterar även att forskaren kan ta i beaktande att 

ett fåtal väl utförda djupintervjuer har större värde än ett flertal ytligt utförda 

djupintervjuer. 

Jag valde att intervjua tjänstemän i tre olika jämförbara kommuner. Både sett till 

folkmängd, avstånd till Stockholm samt utvecklingspotential. Förutom Gävle som studien 

grundar sig på valdes både Västerås och Eskilstuna ut för att intervjuas samt se vilka 

riktlinjer som finns med i de valda kommunernas trafikplaner. 

I studien har förutom intervju även observation och kvalitativ textanalys använts som 

datainsamlingsmetod. I undersökningen använder jag mig av metodtriangulering för att 

få ett större djup och variation i undersökningen. Larsen (2009) konstaterar att genom att 

använda sig av flera olika metoder i undersökningen kan svagheterna i en metod uppvägas 

med de starka sidorna i en annan metod.  
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Ordlista 

Kort förklaring samt figur för att förklara och förtydliga en del ord som har använts i 

arbetet. 

1. Cykelpassage – en passage konstruerad för cyklister där cyklister i vanliga fall har 

väjningsplikt mot korsande trafik (se nummer 1, figur 1). 

2. Cykelöverfart – En upphöjd passage där bilister har väjningsplikt för cyklister som 

färdas på eller är på väg ut på överfarten (se nummer 2, figur 1). 

3. Intensivbelysning – Belysning som är riktad mot ett övergångsställe (se nummer 3, 

figur 1).  

4. Pollare – stolpe som hjälper synskadade ta ut rätt riktning över ett övergångsställe (se 

nummer 4, figur 1). 

5. Zebraövergång – Tydligt utmärkt övergångsställe (se nummer 5, figur 1). 

 

Gångpassage – Utformat som ett övergångsställe, men saknar målade zebraränder och 

skylt för övergångsställe. Vid gångpassage har inte bilister skyldighet att lämna 

företräde för fotgängare. 

 

Oskyddade trafikanter – Fotgängare och cyklister. 

 

Semi-bevakat övergångsställe – Övergångsställe med en skylt försedd med gult 

blinkande ljus när fotgängare är på väg att eller passerar övergången för att varna övriga 

trafikanter. Vid semi-bevakat övergångsställe har bilister skyldighet att lämna företräde 

för fotgängare.  

 

Figur 1. Förklarande bild till ordlista över olika utformningar på övergångar och 

passager i anslutning till cirkulationsplats. 
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2. Teoretiskt ramverk/Litteraturstudie 

 

2.1 Utformning av trafikmiljöer 

 

Utformningen av trafikmiljöer är en viktig aspekt i förebyggandet av olyckor. I 

underkapitlen nedan beskrivs problem och möjligheter vid cirkulationsplatser, korsande 

av körbana, trafiksäkerhet, olyckor och hastighet. Dessa är alla faktorer som har betydelse 

i planeringen av cirkulationsplatser för att de skall vara så säkra som möjligt för samtliga 

trafikanter. Long, et. al. (2005) påpekar att trafikmiljön skall vara utformad på ett sätt så 

att den är lika tillgänglig och säker för alla trafikanter.  

 

2.1.1 Cirkulationsplats 

 

Antalet cirkulationsplatser har ökat drastiskt i hela världen sen 1980-talet. Även i Sverige 

har cirkulationsplatser blivit ett naturligt val vid korsningssituationer. År 1980 fanns det 

endast 150 stycken cirkulationsplatser i Sverige medan antalet år 2006 var 1500 stycken 

(Bergman, Olstam & Allström, 2011).   

Det finns många fördelar med en cirkulationsplats jämfört med vanliga 

fyrvägskorsningar. En fördel är miljöaspekterna då  utsläppen inte blir lika stora som i en 

övervakad fyrvägskorsning där bilar nästan alltid måste accelerera från stillastående. I 

cirkulationsplatser hålls oftast ett jämt flöde så att bilarna sällan stannar upp helt och 

hållet. Säkerhetsaspekterna är den andra fördelen med cirkulationsplatser. Enligt 

Rodegerdts et al. (2010) höjer cirkulationsplatser säkerheten för både bilister samt de 

oskyddade trafikanterna. Det är kanske de fördelarna som gjort att de moderna 

cirkulationsplatserna har blivit så populära (Perdomo et al., 2014). Det är även viktigt att 

delvis planera och bygga på ett sätt som förenklar färden för bilister eftersom en svensk i 

genomsnitt förflyttar sig 4 mil per dag och att förflyttningen till största del sker med bil 

(Kaijser, 2005). Cirkulationsplatser anses vara säkrare eftersom trafiken alltid löper åt 

samma håll, motsols så blir det inga vänstersvängar som annars kan ses som en 

säkerhetsrisk. Det här leder även till att det är lättare för trafikanterna att avgöra när det 

är säkert att köra ut i cirkulationen eller för de oskyddade trafikanterna att avgöra när det 

är säkert att korsa vägbanan (Rodegerdts et al., 2010). Hastigheten hålls också oftast låg 
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i cirkulationsplatserna vilket gör att allvarliga olyckor inte är lika vanliga i 

cirkulationsplatser som i traditionella fyrvägskorsningar (Perdomo et al., 2014). 

Perdomo et al. (2014) menar att de flesta studier som gjorts för trafiksäkerhet i 

cirkulationsplatser inte har tagit de oskyddade trafikanterna i beaktande, detta fastän 

cirkulationsplatserna har blivit ett vanligt inslag världen över. Det som författarna menar 

är att det finns en mängd studier om trafiksäkerhet i cirkulationsplatser och studier om 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, men det finns inte många studier som sett till de 

oskyddade trafikanternas säkerhet vid cirkulationsplatser. Hultkrantz (2005) menar att: 

”krockkuddar, trafikljus och rondeller har gjort trafiken säkrare. Men det 

har inte varit tillräckligt. Trafikproblem finns överallt i de stora och 

medelstora städerna”  

(Hultkrantz, 2005, s. 90)  

Perdomo et al. (2014) är en av de tidigare studier som har analyserat faktorerna för de 

oskyddade trafikanternas säkerhet i samband till cirkulationsplatser i Montreal, Kanada. 

I studien har de bland annat använt sig av en fokusgrupp på åtta personer som valdes ut 

bland personer i olika åldrar och kön som levde inom en buffertzon på en kilometer från 

en cirkulationsplats i Montreal. De utvalda personerna blev tillfrågade ifall de hade korsat 

någon cirkulationsplats till fots inom de tre senaste månaderna. Perdomo et al. (2014) 

använde sig även av en webenkät för att få en större bredd på undersökningen, där de 

samlade in data från 500 svar. Deltagarna i webenkäten skulle se videofilmer av två olika 

cirkulationsplatser med olika scenarion och därefter värdera sina svar i anslutning till 

vilken cirkulationsplats de skulle känna sig mest säker att korsa vägen vid de anvisade 

övergångsställena. 

I resultatet fick Perdomo et al. (2014) fram att deltagarna i studien kände sig tryggare att 

korsa en trafikerad väg ifall övergångsstället var placerat längre från cirkulationsplatsen 

än när det var placerat i direkt anslutning. Det var ändå flera av de tillfrågade som ansåg 

att en mera direkt väg var viktigare vilket gör att de hellre korsar vägen nära 

cirkulationsplatsen än t.ex. 5 meter längre bort. Brosseau, Zangenehpour, Saunier och 

Miranda-Moreno (2013) kom i sin studie fram till att genom planering som leder till att 

fotgängare måste ta en omväg kan leda till att fotgängare blir mera utsatta ifall de väljer 

att gena där det inte finns ett övergångsställe exempelvis på grund av olika 

omständigheter som väder. Vid regn eller på vintern har fotgängare en större benägenhet 
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att bryta mot reglerna. Vid brott mot trafikreglerna av fotgängarna leder det till ökade 

risker för dem eftersom bilisterna inte är beredda på att folk ska korsa vägen på det stället. 

(Brosseau et al. 2013). 

 

2.1.2 Korsande av körbana 

 

I rapporten Trafik för en attraktiv stad, TRAST (2015) finns förklaringar över olika typer 

av överfarter för oskyddade trafikanter. Gångpassage och cykelpassage är platser där de 

gående och cyklisterna korsar gatan. Endera för att de på ett naturligt sätt styrs mot platsen 

eller att platsen har utformats så att de styrs mot passagen med växtlighet eller ett räcke. 

Enligt Cohen, Bar-Gera, Parmet och Ronen (2013) kan räcken mellan filerna på gatan ha 

en negativ effekt ifall fotgängare ändå korsar ena filen och går längs med räcket till en 

plats där det är möjligt att korsa räcket.  

Enligt TRAST (2015) omfattar gångpassage inte någon särskild utformning utan de kan 

se ut på olika sätt. De olika utformningarna av gångpassager som förekommer i 

trafiklagstiftningen är dock markerat, bevakat och obevakat övergångsställe. Det är de 

här tre termerna som är grunderna i hur en gångpassage regleras.  Under år 1998 trädde 

en ny lag i kraft i Sverige där bilister alltid har väjningsplikt för fotgängare som går på 

eller är på väg att gå ut på ett tydligt övergångsställe, så kallad zebraövergång (Bergman 

et al., 2011). Fotgängare är känsliga för omvägar vilket skall tas i beaktande vid planering. 

Detta märks extra tydligt där det blivit upptrampade stigar på gräsytor istället för att 

använda området som det planerades (TRAST, 2015). Cohen et al. (2013) kom i sin studie 

fram till att ca 75 procent av fotgängarna korsade vägen vid utmärkt övergångsställe 

medan resten korsade vägen inom ett avstånd på 30 meter från övergångsstället. 

Under 2014 kom det nya regler i trafiklagstiftningen angående cykelpassage och 

cykelöverfart. En cyklist har väjningsplikt mot trafiken på den korsande gatan ifall 

cyklisten färdas på en cykelpassage. Trafikreglerna för cykelpassage är liknande med de 

som gällde för de cykelöverfarter som fanns innan lagändringen 2014. Skillnaden mellan 

cykelpassagerna och cykelöverfarterna är att på platser med cykelöverfarter har 

cykeltrafiken haft en hög prioritet på grund av att det är biltrafiken som skall väja för 

cyklister och mopedister som färdas på cykelöverfarten eller är på väg att färdas över. En 

cykelöverfart skall vara tydligt utmärkt med vägmarkeringar i form av streckade linjer i 
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gatan enligt M16 standard (se bilaga 1) och dessutom kompletteras med en väjningslinje 

innan på var sida om cykelöverfarten, M14 (se bilaga 1). Överfarten ska även skyltas med 

en liknande skylt som herr går man som sitter vid övergångsställen med skillnaden att 

skylten för cykelöverfart ska istället visa en bild på en cyklist istället för fotgängare. 

Skylten nämns med B8 (se bilaga 1). Cykelöverfarten skall även vara utformad så att 

fordonstrafiken inte skall hålla en hastighet över 30 km/h (TRAST, 2015). 

 

2.1.3 Trafiksäkerhet 

 

En metod som kan anses vara säkerhetshöjande i centrum är integrering av olika trafikslag 

i ett område, alltså att man blandar cyklister, bilister och fotgängare för att på det sättet få 

ner hastigheten. Detta är motsatsen till trafikseparering som då innebär att man skiljer på 

de olika trafikslagen. Exempel på trafikseparering är gång- och cykelvägar som går 

parallellt med gatorna samt trafiksignaler som är en typ av tidsmässig separering 

(TRAST, 2015). Trafikseparering har tidigare setts som den bästa metoden för att öka 

trafiksäkerheten. Under 1960- och 1970-talet sågs trafiksepareringen som en 

säkerhetsåtgärd eftersom det minskade konflikterna mellan de oskyddade trafikanterna 

och bilisterna. Problemet man hade på 1960- och 1970-talet var den explosionsartade 

ökningen av bilismen i samhället. Idag ser det annorlunda ut längs med huvudgator i 

centrum där det finns olika önskemål om utrymme för fotgängare, cyklister, biltrafik och 

kollektivtrafik. I många städer har det här lett till konflikter mellan de olika intressena 

vilket har resulterat i att gator har stängts av för biltrafik (Björk, Nordling & Reppen, 

2012). Men de menar även att man inte enbart skall fokusera på de oskyddade 

trafikanterna i de centrala delarna eftersom det kan leda till stora försämringar för 

biltrafiken ifall de trafikdämpande åtgärderna blir för omfattande (TRAST, 2015). 

För föräldrar anses ofta trafiken vara ett för stort orosmoment för att man skall våga låta 

barnen vistas ensamma i trafiken. Stora delar av centrum i städer består av blandtrafik, 

alltså oskyddade trafikanter som blandas med bilister. För att i de situationerna öka 

säkerheten kan mera utrymme ges åt fotgängare och cyklister för att få ner farten på 

bilarna då gatan blir smalare som en följd av den bredare trottoaren och cykelfilen. På 

alla ställen fungerar det inte lika bra och då får biltrafikens ytor inte påverkas för mycket 

eftersom gatorna ska kunna fylla sin funktion (TRAST, 2015). 
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2.1.4 Olyckor 

 

I västvärlden står fotgängare för mellan 10 till 30 procent av alla trafikanter som 

förolyckas i trafiken. Av den anledningen är det viktigt att höja säkerheten för de 

oskyddade trafikanterna (Cohen et al., 2013). 

Definitionerna för de olika olycksgraderna som finns i statistiken ser olika ut. För att en 

person enligt statistik skall anses ha dött till följd av en trafikolycka ska personen avlida 

inom 30 dagar från olyckstillfället för att dödsorsaken skall ses som en direkt eller indirekt 

orsak av olyckan. TRAST (2015) beskriver skillnaden på de allvarliga skadorna till följd 

av trafikolycka enligt olika skador.  

”Svårt skadad i vägtrafikolycka är en person som fått brott, krosskada, 

sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning, inre skada eller andra 

skador som väntas medföra intagning på sjukhus. Lindrigt skadad i 

vägtrafikolycka är en person med övriga personskador.”  

(TRAST, 2015, s. 36) 

Inom tätorter är det bilisterna som utgör den största säkerhetsrisken för de oskyddade 

trafikanterna. Det är även där som fotgängare och cyklister oftast drabbas av svåra 

olyckor. Olycksrisken och följderna av olyckan kan främst kopplas ihop med två olika 

faktorer. Den ena är tillgången till ett utvecklat gång- och cykelnät som ska täcka större 

delar av de områden som gång- och cykeltrafikanter rör sig. Den andra faktorn är hur 

många överfarter som har hastighetssäkrats, alltså där hastighetsdämpande åtgärder gjorts 

för att biltrafiken ska ha en maxfart på 30 km/h eller gångfart vid själva överfarten där 

oskyddade trafikanter korsar med bilar (TRAST, 2015). 

Det går att förebygga andelen fotgängare som är inblandade i olyckor genom att 

uppmärksamma farorna för skolelever, eftersom det oftast är unga vuxna som bryter mot 

reglerna och tar farliga beslut vid övergångsställen. En annan vanlig metod för att 

förebygga olyckor där oskyddade trafikanter och bilister korsar varandra är att bygga 

säkrare övergångar (Brosseau et al. 2013). Även Sveriges Kommuner och Landsting, 

Trafikverket och Boverket menar i sin rapport TRAST (2015) att skolförvaltningen borde 

bidra mera till trafiksäkerheten genom att i skolan ha mera undervisning om trafik och 

samhällsbyggnad. Daniels et al. (2010) använde sig av olycksstatistik inom en radie på 

100 meter från rondellen och på så sätt fick de inte enbart fram statistik från själva 
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cirkulationsplatsen utan också statistik på de olyckor som händer i närheten av 

cirkulationsplatser. 

UNECE, (2015) konstaterar att faktorer som kostnad ofta ses som ett hinder när det 

handlar om att kunna minska riskerna för olyckor med hjälp av fysiska åtgärder. Ur ett 

längre perspektiv sett är det enbart kostnaden för en förebyggande åtgärd som kostar 

innan en olycka skett. En död människa i en trafikolycka medför ytterligare förluster till 

samhället i och med att personen i fråga bland annat skulle ha bidragit till samhället i 

form av skatteintäkter. Med andra ord ifall kostnaderna ses ur ett längre perspektiv är de 

säkerhetshöjande åtgärderna billigare än ett förlorat liv. 

Fastän gaturummen byggs säkrare med lägre hastigheter och med hjälp av andra fysiska 

åtgärder så ligger ändå huvudansvaret hos trafikanterna för att undvika en olycka. Här är 

alla typer av trafikanter, alltså fotgängare, cyklister, bilister, motorcyklister, bussförare 

och lastbilschaufförer skyldiga att följa regler för att trafiken skall vara så smidig och 

säker som möjligt. Enligt statistik sker över två tredjedelar av olyckorna till följd av att 

en eller flera trafikanter har brutit mot de gällande trafikreglerna (UNECE, 2015). 

 

2.1.5 Hastighet 

 

Hastigheten är den aspekt som är avgörande för hur stora konsekvenserna blir vid en 

olycka. För att minska de allvarliga olyckorna bland med de oskyddade trafikanterna 

gäller det att hastighetssäkra alla områden där oskyddade trafikanter kommer i konflikt 

med bilar (TRAST, 2015). I studien utförd av Geruschat och Hassan (2005) visade det 

sig att hastigheten var en stor faktor för hur många bilister som väjde för fotgängare vid 

övergångsställen. Med en lägre hastighetsbegränsning väjde flera bilister för fotgängare 

än när hastigheten var högre. Geruschat och Hassan (2005) fick även fram en 

medelhastighet mellan 25 till 27 km/t för bilar som färdades i cirkulationsplatserna de 

undersökte. Enligt TRAST (2015) ses biltrafiken som ett otrygghetsmoment för många 

gångtrafikanter på grund av de höga hastigheterna, fordonens storlek och det stora 

trafikflödet som kan förekomma. UNECE (2015) påpekar att hastigheten är den faktor 

som till störst del påverkar följderna av en olycka. En oskyddad trafikant som blir påkörd 

i en hastighet av 50 km i timmen eller högre hastighet har endast 20 procents chans till 

överlevnad. Är hastigheten däremot 30 km i timmen är det 90 procents chans till 

överlevnad i en olycka. 
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3. Metod 

 

Syftet med studien är att undersöka utformningen av trafikmiljöer, med fokus på 

fotgängares och cyklisters säkerhet i anslutning till cirkulationsplatser. Jag kommer med 

andra ord att se på vilka säkerhetshöjande aspekter som bör tas i beaktande för oskyddade 

trafikanter.  

Frågeställningarna i arbetet är: 

- Vilka för- och nackdelar för oskyddade trafikanter finns det med planläggning och 

konstruktion av cirkulationsplatser? 

- Vilka säkerhetsaspekter tas i beaktande vid cirkulationsplatser? 

 

I undersökningen används metodtriangulering vilket betyder att studien får problemet 

belyst från flera håll med stöd av olika metoder. Detta för att få ett större djup och 

variation i undersökningen. Larsen (2009) konstaterar att genom att använda sig av flera 

olika metoder i undersökningen kan svagheterna i en metod uppvägas med de starka 

sidorna i en annan metod. Olsson och Sörensen (2011) å sin sida menar att 

metodtriangulering är ett bra sätt att skapa sig en större förståelse för det man vill studera 

då olika metoder ger en större variation och förståelse för det undersökta. 

Studien grundar sig på en kvalitativ metod. Kvalitativ metod kännetecknas av att 

forskaren försöker skapa sig en helhetsförståelse av ett enskilt fall för att på det sättet få 

en så tydlig bild som möjligt av det som skall undersökas.  Närheten mellan forskare och 

de intervjuade är också något som kännetecknar den kvalitativa metoden, menar Jacobsen 

(2002) och Olsson och Sörensen (2011).  

I denna studie kommer en fallstudie att användas. Olsson och Sörensen (2011) konstaterar 

att fallstudie är en gemensam benämning när det handlar om metoder som används för att 

mer ingående studera ett fall. Ejvegård (2009) menar att fallstudie är väldigt användbart 

i de flesta vetenskapliga metoder och framförallt tillsammans med andra metoder. 

Materialet i undersökningen baserar sig på observation, intervju samt litteratur. 

Materialinsamlingen skiljer sig därmed från Perdomo et al. (2014) där de huvudsakligen 

hade använt sig av en fokusgrupp av personer som bodde inom en buffertzon på en 

kilometer från en cirkulationsplats, samt en webenkät med 500 svar. 
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Fallstudien fördjupar sig i planläggningen av fem olika cirkulationsplatser i Gävle. 

Fallstudien utfördes i Gävle eftersom utformningen skiljer sig en hel del mellan 

cirkulationsplatserna. Därför kan det anses att en tillräcklig bredd på materialet fås. 

Fallstudien utfördes med hjälp av fältobservationer vid de olika cirkulationsplatserna. En 

första inventering gjordes där fem cirkulationsplatser valdes ut som lämpliga. Urvalet var 

ett bekvämlighetsurval med ett krav på att minst två av fyra anslutningsvägar till 

cirkulationsplatsen skulle ha någon form av passage för fotgängare och cyklister. En 

senare mera ingående observation gjordes också där i likhet med Daniels et als. (2010) 

studie i Flanders-Belgien genom att fotografera cirkulationsplatserna samt under en 

kortare period bedöma trafikintensiteten genom cirkulationsplatserna.  

 

3.1 Intervjuer 
 

I studien användes semistrukturerade intervjuer av tjänstemän på tre olika kommuner. 

Starrin & Renck (1994) konstaterar att genom att enbart använda frågeområden istället 

för färdigformulerade frågor kommer informanternas egna uppfattningar bättre fram i 

intervjun. Med hänvisning till Starrin & Renck (1994) användes semistrukturerade frågor 

för att få tjänstemännens syn på hur säkerheten kring cirkulationsplatser och platser där 

oskyddade trafikanters och bilisters vägar korsas ser ut.  

Jag använde kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod för att se hur planerare på 

tre kommuner arbetar och tolkar olika situationer för att få in deras egen synpunkt i 

planeringen av säkra övergångsställen. Trost (2010) konstaterar att fördelen med 

kvalitativa intervjuer är att genom att enbart ställa korta frågor med öppna svarsalternativ 

kan man samla på sig långa och framförallt innehållsrika svar. Intervjuerna i studien är få 

och skall fungera som ett komplement till de kommunala styrdokumenten. 

Totalt valdes tre tjänstemän ut för att intervjuas. Kommunerna som jag valde att utföra 

intervjuerna i är Gävle, Eskilstuna och Västerås. Gävle valdes som en av de studerade 

kommunerna eftersom det även är i Gävle som fältstudien utfördes. Eskilstuna och 

Västerås valdes eftersom kommunerna kan anses vara jämförbara i både storlek och 

potential med Gävle. I Gävle och Eskilstuna är de intervjuade tjänstemännen 

trafikplanerare, medan den intervjuade i Västerås är planeringsstrateg. 
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3.2 Fältstudier 
 

Fältstudier har gjorts vid fem olika cirkulationsplatser i Gävle. Cirkulationsplatserna har 

olika utformningar där övergångsställen alternativt gångpassager finns i direkt anslutning 

till cirkulationen. Syftet med fältstudien var således att göra en jämförelse mellan 

platserna och deras säkerhet. 

 

Figur 2. Läget på de cirkulationsplatserna i Gävle som fältstudien gjordes och nummer 

för att skilja cirkulationsplatserna från varandra. 
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Fältstudier valdes att utföras vid fem olika cirkulationsplatser för att få en ökad förståelse 

för hur förhållanden vid dessa ser ut i praktiken. Olsson och Sörensen (2011) konstaterar 

att forskaren genom fallstudier får en inblick i förhållanden som eventuellt tidigare 

uppfattats annorlunda. En fallstudie innebär enligt författarna med andra ord att forskaren 

följer ett händelseförlopp under en viss tid och studien kan vara både mindre eller större 

i fråga om tid och omfattning. 

 

3.3 Observation 
 

Observation kan beskrivas som ett uppmärksamt iakttagande av en plats. Orsaken till att 

observationer kan ses som en effektiv metod är att datainsamlingen från observationen 

visar vad folk gör och inte vad de säger att de gör (Jacobsen, 2002). Vanligt är att 

observationer inte sker enskilt utan att de kompletteras med fotografier, videoinspelningar 

och intervjuer (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Observationer sker 

bäst på ett avgränsat område där det är lätt att observera området utan problem. När 

observationsplatser skall väljas ut lönar det sig att söka efter platser som har liknande 

karaktär för att kunna sammanställa resultatet senare. 

Observationer utfördes i fem cirkulationsplatser i Gävle. Platserna valdes ut på ett 

strategiskt sätt med tanke på att de har liknande karaktär trafikmässigt. Fastän karaktären 

på de utvalda cirkulationsplatserna är liknande är ändå den fysiska utformningen olika 

med tanke på vilka säkerhetsaspekter som tagits i beaktande. Samtliga av de fem 

cirkulationsplatserna är i ungefär samma storlek och har 4 anslutande vägar. Det finns 

även någon form av övergångsställe eller cykelöverfart i direkt samband till 

cirkulationsplatsen. Under observationen fyllde jag i en checklista för varje 

cirkulationsplats liknande den Pradeep, Vineet och Uma, (2013) använde i sin studie om 

hur vägars underhåll påverkar säkerheten. Checklistan gjordes för att vara lämplig för att 

identifiera olika utformningar och säkerhetsaspekter i cirkulationsplatserna. 

Utformningarna valdes ut som lämpliga säkerhetsaspekter efter det som lästs i litteratur. 

Observationen utfördes vid två olika tillfällen. Ett första tillfälle den 9 april 2016 från 

klockan 9:00 till 16:00 där cirkulationsplatserna de fem studerade cirkulationsplatserna 

valdes ut som lämpliga. Fem cirkulationsplatser valdes för att få en tillräcklig bredd på 

observationerna. Kravet för cirkulationsplatserna var att de skulle ha fyra 

anslutningsvägar samt ha någon form av passage för oskyddade trafikanter i samma plan 
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som den korsande trafiken. Den andra observationen, där checklistan skulle fyllas i för de 

fem utvalda cirkulationsplatserna som visas i figur 2 utfördes den 25 maj från klockan 

8:00 till 18:00. 

 

3.4 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Kvalitativ textanalys användes eftersom jag anser att textdokument i form av 

kommunernas trafikplaner, nationell lagstiftning, samt nationella dokument är relevanta 

för undersökningen. Med hjälp av kommunernas trafikplaner är tanken att se hur de olika 

kommunerna belyser utformningen av trafikmiljöer med fokus på fotgängares och 

cyklisters säkerhet i anslutning till cirkulationsplatser. 

Widén (2007) konstaterar att kvalitativ textanalys är användbart när man vill få en 

förståelse för exempelvis ett samhällsfenomen. Esaiasson et al. (2012) menar att det 

viktiga för en forskare som använder sig utav en kvalitativ textanalys är att fokus ligger 

på vissa delar av texten som anses vara viktigare än andra och inte på helheten av texten.  

 

3.5 Etiska aspekter 

 

De metoder som använts i studien är inte känsliga ur en etisk synpunkt. Intervjuer kan 

ibland anses vara känsliga ur en etisk synpunkt men det klargjordes innan de intervjuade 

svarade på frågorna vad svaren skulle användas till.  
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4. Kvalitativ innehållsanalys 

 

4.1 Planläggning och konstruktion av cirkulationsplatser 

 

Vid planläggning och konstruktion av cirkulationsplatser finns aspekter som bör tas i 

beaktande såsom lagstiftning och riktlinjer. Nedan presenteras lagstiftning och riktlinjer 

som berör planläggning och konstruktion av cirkulationsplatser, samt tidigare gjorda 

vetenskapliga studier inom ämnesområdet. 

 

4.1.1 Lagstiftning 

 

I Trafikförordningen (SFS 2014:1035) tas aspekter upp som hänvisar till en förares 

skyldigheter vid cirkulationsplatser samt vid obevakade övergångsställen och 

cykelpassager. 

Enligt Trafikförordningen (SFS 2014:1035) skall ett fordon i en cirkulationsplats alltid 

föras motsols i cirkulationen. 

”I en cirkulationsplats skall ett fordon föras motsols i cirkulationen runt 

rondellen.” 

   Trafikförordning (SFS 2014:1035, 3 kap. 13§) 

Gällande väjningsplikt i en cirkulationsplats är det den förare som kör in i 

cirkulationsplatsen som har väjningsplikt mot samtliga fordon som befinner sig inne i 

cirkulationen. 

”En förare som kör in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot varje 

fordon som befinner sig i cirkulationen.” 

  Trafikförordning (SFS 2014:1035, 3 kap. 22§) 

Vid obevakade övergångsställen förordar Trafikförordningen (SFS 2014:1035) om att en 

förare har väjningsplikt mot de gående som gått eller strax ska passera övergångsstället. 

Vid en obevakad cykelpassage behöver föraren dock endast ha en anpassad hastighet för 

att undvika farliga situationer för cyklister samt mopedförare. I korsningssituationer och 
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cirkulationsplatser har dock fordon väjningsplikt för cyklister som färdas på eller just 

skall färdas ut på obevakad cykelpassage. 

”Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående 

som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. 

En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa 

hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som 

är ute på cykelpassagen. 

En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha 

svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra 

med en låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på 

eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera.” 

  Trafikförordning (SFS 2014:1035, 3 kap. 61§) 

Dessa paragrafer som presenteras i Trafikförordningen är nödvändiga för att trafiken för 

såväl bilister som de oskyddade trafikanterna ska löpa smidigt och så säkert som möjligt. 

4.1.2 Riktlinjer 

 

Rodegerdts et al. (2010) påpekar i rapporten NCHRP Report 972 att säkerheten är högre 

för samtliga trafikanter i en cirkulationsplats jämfört med en traditionell fyrvägskorsning. 

Dock ställs det ett högre krav på samtliga trafikanter eftersom det är upp till alla att 

bedöma situationen själv jämfört med i exempelvis korsningar med ljusövervakning där 

trafikljusen visar när det är säkert att köra eller gå. 

Den utformningen som Rodegerdts et al. (2010) alltid rekommenderar i samband med 

planering av cirkulationsplatser är refuger som ska skilja på infart respektive utfart ur 

cirkulationen. Extra viktiga är refugerna där det finns en övergång för oskyddade 

trafikanter i direkt anslutning till cirkulationsplatsen. Där fungerar refugen som en ö där 

fotgängare och cyklister kan stanna för att enbart behöva hålla koll på biltrafik från ett 

håll i taget. Författarna menar även att övergångsställen skall placeras minst en billängd 

eller längre bort från cirkulationen för en högre säkerhet. Övergångsställen i direkt 

anslutning till cirkulationsplatser har visat sig vara problematiska för synskadade bland 
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annat på grund av att ljud från trafiken är svåra att tolka eftersom bilarna kan fortsätta 

färdas i cirkulationen eller ta avfarten. Synskadade får därmed svårt att tolka när det är 

säkert att korsa vägen. (Rodegerdts et al. (2010). 

UNECE (2015) konstaterar även att handikappade, gamla, kvinnor och barn skall tas i 

beaktande vid planering ur ett säkerhetsperspektiv. Vid planering av trafikmiljöer ur en 

säkerhetssynpunkt krävs det mycket mera än att lägga upp en skylt för att skapa en säkrare 

trafikmiljö. Det skall läggas vikt vid att olika personer som rör sig i trafiken tolkar och 

förstår trafiken på olika sätt. Ett skolbarn har kanske inte samma förståelse som en vuxen 

för vilka säkerhetsrisker som finns i trafiken vilket leder till att det är planerares ansvar 

att styra trafiken på ett sätt som gör att majoriteten av trafikanterna färdas på ett säkert 

sätt. 

 

4.1.3 Vetenskapliga artiklar  

 

Perdomo et al., (2014) har i sin studie om fotgängarnas del i cirkulationsplatser 

kvantifierat utformningar vid olika cirkulationsplatser för att på så vis få fram vilka 

åtgärder som lämpar sig vid olika platser beroende på trafikmängd och läge. Exempelvis 

hur ett högre trafikflöde kan kompenseras med en refug mellan filerna för att ändå förse 

fotgängare med en säker överfart. Perdomo et al. (2014) konstaterar även att fotgängare 

och cyklister uppskattar när det finns skyltar vid en överfart, speciellt uppskattat visade 

sig semiautomatiska vägmärken vara, det vill säga de som har en blinkande ljussignal när 

en fotgängare är på väg att korsa eller korsar vägen. Detta gäller då för vägar med ett högt 

flöde av biltrafik. De kom i studien fram till att ett lågt flöde av bilar är 100 bilar per 

timme, medan ett högt flöde räknas till 500 bilar per timme.  

Perdomo et al. (2014) kom i sin studie fram till att oberoende av trafikmängd så föredrar 

fotgängare att det finns en refug mellan filerna så att fokus kan läggas på bilar från ett 

håll åt gången. Dock föredrog de tillfrågade en låg trafikmängd framom en hög. Enligt 

Daniels et al. (2010) har trafikflödet en stor inverkan på mängden olyckor, ett stort 

trafikflöde resulterar i flera olyckor. Det som Perdomo et al. (2014) även kom fram till är 

att säkerheten kan höjas avsevärt genom att endast göra små åtgärder som att använda 

tydligare skyltning och flytta på övergångsställen. Geruschat och Hassan (2005) såg i sin 

studie på i vilken grad bilister väljer att väja för synskadade fotgängare som är på väg ut 
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på ett övergångsställe vid cirkulationsplatser. I resultatet fick de fram att det var en stor 

skillnad på procenten bilister som väjde när de var på väg in i cirkulationen än när de 

skulle köra ut ur cirkulationen. Av bilisterna som körde in i cirkulationen väjde 68 procent 

medan endast 20 procent väjde för fotgängare när de körde ut ur cirkulationen.  

Perdomo et al. (2014) konstaterar att platser med dubbla filer och en högre trafikintensitet 

kan kompenseras med semibevakade övergångsställen. Slutligen menar författarna att det 

är omöjligt att alltid planera och konstruera en cirkulationsplats så att den blir optimal för 

de oskyddade trafikanterna. Saker som de i sin studie ansåg gynna de oskyddade 

trafikanterna var semibevakade övergångsställen, enkla filer samt att det alltid skall finnas 

en refug mellan som skiljer infart och utfart från varandra samt förser fotgängare med ett 

säkert ställe att stanna på. Andra aspekter de anser höja säkerheten för fotgängare är att 

ha övergångsställena en bit från cirkulationsplatsen istället för i direkt närhet till den samt 

att säkerheten höjs när trafikflödet är lägre.  

Long et al. (2005) använde sig i sin studie av en fokusgrupp med både synskadade och 

personer med normal syn för att ta reda på hur de synskadade upplever övergångsställen 

och hur det fungerar i praktiken. Författarna kom i sin studie fram till att det även finns 

fördelar med att anlägga övergångsstället en bit från själva cirkulationen med hänsyn till 

de synskadade. En cirkulationsplats är utformad på ett sätt som gör det svårt för 

synskadade att med hjälp av ljud avgöra ifall ett fordon skall fortsätta i cirkulationen eller 

ta utfarten. Det kan även vara svårt för synskadade att tolka ljuden eftersom rondellen kan 

dämpa ljuden från bilar som befinner sig i andra änden av cirkulationsplatsen. Övriga 

problem med synskadade vid cirkulationsplatser kan vara att orientera sig mellan 

övergångsställena eftersom det oftast är längre mellan dem än vid traditionella 

korsningar. Det går dock oftast att lösa genom att använda taktila plattor som kan vägleda 

de synskadade.  

Slutligen kan konstateras med hänvisning till Perdomo et al. (2014) att det är omöjligt att 

ta alla dessa ovan nämnda aspekter i beaktande och bygga cirkulationsplatser som fyller 

alla dessa kriterier, men det är åtminstone värt att ta dessa i beaktande vid planeringen. 
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5. Resultat 
 

5.1 Kommunala styrdokument och intervjuer 
 

Till de kommunala styrdokumenten hör trafikplan som oftast fungerar som en 

översiktsplan, vilken är inriktad på strategisk planering med tanke på trafikplaneringens 

utveckling. Till de kommunala styrdokumenten hör även olika handlingsplaner som är en 

mera kortsiktig plan med konkreta problem samt åtgärder på dessa problem. Gemensamt 

för samtliga kommuner är att de använder sig av handboken Trafik för en attraktiv stad 

(2015) som har tagits fram av Boverket, Svenska Kommunförbundet samt Vägverket. 

Handboken beskriver och underlättar för de enskilda kommunerna då de tar fram en 

hållbar trafikstrategi.  

 

5.1.1 Gävle 

 

Styrdokument som används i denna studie är Trafikstrategi i Gävle kommun del 1 (Gävle 

kommun, 2008), som fokuserar på kommunens vision och mål, samt Trafikstrategi Gävle 

kommun del 2 (2014) där planen fungerar mer som en konkret handlingsplan. 

Enligt Trafikstrategi i Gävle kommun del 1 (Gävle kommun, 2008) finns det möjlighet 

att använda trafikstrategin som en checklista vid varje enskilt planprojekt för att 

säkerställa att varje projekt uppfyller kraven och riktlinjerna som finns beskrivna i 

TRAST-handboken. 

Gävle kommun har arbetat hårt på att förbättra tillgängligheten för fotgängare och 

cyklister för att göra det till ett attraktivt val jämfört med bilen. För att förbättra 

situationen för de oskyddade trafikanterna har kommunen enligt trafikplanerare M. 

Wallström (personlig kommunikation, 19 april 2016) byggt cirka 40 stycken upphöjda 

cykelöverfarter. Även cykelvägar har byggts ut, men det återstår mycket arbete för att 

göra alla stadens delar så lättillgängliga och säkra som möjligt för cyklister genom att 

fortsätta bygga hastighetsreglerade passager där cykeltrafiken korsar med biltrafiken. 

Kommunen har ett mål att hastighetssäkra minst fem platser per år. I huvudsak sker 

hastighetssäkringen genom att bygga fartgupp, men ibland kan även avsmalning av gatan 

användas som en hastighetsdämpande åtgärd. Enligt Trafikstrategi i Gävle del 2 (Gävle 

kommun, 2014) är det viktigt att det för fotgängarna finns utmärkta gångvägar mellan 
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bostaden och de olika samhällsfunktionerna samt ett säkert sätt för fotgängarna att korsa 

bilvägar. Dessa säkerhetsaspekter är extra viktiga eftersom alla människor oberoende av 

färdmedel alltid någon gång under sin resa är fotgängare. 

Trafikplanerare M. Wallström menar att en av de hastighetssänkande åtgärder som utförs 

på gator med busslinjer är en så kallad busskudde där tunga fordon som buss och 

utryckningsfordon helt eller delvis kan undvika upphöjningen för att öka 

framkomligheten och komforten. 

Gävle kommun gör mätningar på flödet av oskyddade trafikanter vid övergångsställen för 

att se ifall det är lämpligt att anlägga ett nytt övergångsställe eller hålla kvar ett 

övergångsställe. Enligt trafikplanerare M. Wallström har Gävle kommun en riktlinje på 

att antalet fotgängare som är barn eller äldre som korsar vägen skall uppgå till minst åtta 

stycken under maxtimmen för att kommunen skall överväga ett tydligt utmärkt 

övergångsställe. 

När Gävle kommun skall höja säkerheten eller förbättra tillgängligheten finns det fyra 

olika steg med olika omfattning. Ett är det lättaste där till exempel tillgängligheten och 

säkerheten förbättras utan några fysiska åtgärder.  Det fjärde och mest omfattande steget 

innefattar nybyggnad av gator. Men även då ska inte nybyggnationen byggas med en 

överstandard utan byggas enbart så att den klarar en större trafikmängd än vad dagens 

lösning gör. Det är inte heller enbart tillgängligheten som skall läggas i fokus utan det 

finns även andra aspekter som skall vägas mot en ökad tillgänglighet (Gävle kommun, 

2014).  

På frågan hur det bestäms ifall ett övergångsställe skall vara i direkt anslutning till en 

cirkulationsplats eller en till två billängder ifrån samt vilka fördelar respektive nackdelar 

det finns med det svarade trafikplanerare M. Wallström: 

”Angående avståndet mellan gångpassage och cirkulationsplats, så ska 

avståndet vara så pass långt att det får plats minst ett fordon. Detta medför en 

tydligare ljudbild, lättare att tolka om ett fordon är på väg ut ur cirkulationen 

samt minskar risken för synskadade personer att hamna i cirkulationen om de 

tar ut felaktig riktning över gatan.” 

Trafikplanerare M. Wallström, (personlig kommunikation, 19 april 2016) 
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5.1.2 Eskilstuna 

 

De styrande dokumenten från Eskilstuna kommun (2012a) som har använts i studien är 

Trafikplan – handlingsplan. Det andra styrande dokumentet från Eskilstuna kommun 

(2012b) är Trafikplan – strategidel. 

Eskilstuna kommun (2012b) har använt sig av TRAST-handboken och aspekterna som 

tas upp i den för att sätta mål, nulägesbeskrivning samt en strategi för hur målen skall 

uppnås.  

”Cirka 43 % av fyrvägskorsningarna inom huvudvägnätet inom kommunens 

större tätorter är cirkulationsplatser (35 st av totalt 82 st), varav 16 % (13 st) 

med statlig väghållning.”     

(Eskilstuna kommun, 2012a, s. 21) 

Eskilstuna har ett mått på att en hög trafikmängd längs en huvudgata är 6000 fordon per 

dygn, det betyder 250 fordon per timme. Trafiken kan anses ha en barriäreffekt för 

fotgängare och cyklister (Eskilstuna kommun, 2012a). 

Eskilstuna kommun (2012a) arbetar utifrån kommunens trafikplan för att bidra till ett 

hållbart samhälle med en god tillgänglighet och trygghet för alla som färdas i trafiken 

oberoende av färdmedel. För att säkerställa en tryggare färdväg för speciellt de oskyddade 

trafikanterna arbetar kommunen aktivt för att minska bilberoendet från en andel på 58 % 

ner till 39 % samtidigt som andelen av befolkningen som väljer kollektivtrafik skall öka 

från dagens 8 % till 16 %. Andelen som väljer cykel ska öka från dagens 13 % till 26 % 

medan andelen gångtrafikanter antas minska från 21 % till 19 % eftersom de 

gångtrafikanterna väntas välja cykel istället. Dessa mål skall försöka uppnås till år 2020. 

I arbetet med detta är det viktigt att få så effektiva restidskvoter som möjligt för att det 

skall vara ett attraktivt alternativ att gå eller cykla kortare sträckor eller ta kollektivtrafik 

längre sträckor istället för bil. För att det skall vara attraktivt att välja cykel framom bilen 

behöver cykelnätet vara gent, heltäckande och av god kvalitet (Eskilstuna kommun, 

2012a). 

Enligt Trafikplan för Eskilstuna kommun – handlingsplan hade kommunen ca 500 

obevakade övergångsställen år 2012. Många av dessa hade eller har för låg standard vilket 

äventyrar säkerheten för fotgängare genom att inge en falsk trygghet. Sedan zebralagen 

trädde i kraft år 2000 har kommunen aktivt arbetat för att höja säkerheten och kvaliteten 
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på övergångsställen samt plockat bort tidigare övergångsställen som kan anses vara 

onödiga eller felaktiga(Eskilstuna kommun, 2012a).  

Enligt trafikplanerare P. Skarin (personlig kommunikation, 11 maj 2016) ser 

bedömningen för övergångsställen vid cirkulationsplatser lika ut som på övriga ställen. 

När det är aktuellt att göra en utredning för övergångsställe gör kommunen en bedömning 

av trafikflödet på platsen, både fotgängare och fordon samt till vilket vägnät vägen eller 

gatan hör till, exempelvis huvudnät, kollektivtrafikstråk eller utryckningsnät. Efter det ser 

kommunen på den fysiska miljön ifall det är säkert att anlägga ett övergångsställe eller 

en gångpassage. Aspekter som då tas i beaktande är sikt, hastighetsbegränsning och den 

faktiska hastigheten, antalet körfält och ifall det finns möjlighet att anlägga en mittrefug 

och övriga säkerhetshöjande åtgärder. Först efter det bestäms det ifall platsen är lämplig 

för ett övergångsställe, endast en gångpassage eller ifall platsen inte lämpar sig för 

någondera. Övergångställen skall ses som en framkomlighetsåtgärd istället för en 

trafiksäkerhetsåtgärd.  

Andelen hastighetssäkrade övergångsställen i Eskilstuna kommun (2012a) uppgick 

endast till 28 % eftersom kommunen inte hade lagt vikt vid att hastighetssäkra 

övergångsställen eller cykelpassager med fartgupp eller motsvarande Idag arbetar 

kommunen dock enligt trafikplanerare P. Skarin mera med att höja säkerheten vid 

övergångsställen genom att hastighetssäkra med fartgupp. Andra lösningar för att 

förstärka tryggheten och säkerheten som Eskilstuna kommun (2012b) arbetat för sedan 

2007 är intensivbelysning som ibland kan anses vara lämplig att installera vid 

övergångsställen längs med huvudvägnätet. Speciellt på ställen som har ansetts vara 

mörka vilket har försämrat synligheten för de oskyddade trafikanterna. Arbetet har senare 

fortsatt för att även lokalisera övergångar i lokalnätet där intensivbelysning kan anses 

vara en lämplig metod för att höja de oskyddade trafikanternas säkerhet.  

Kommunen har ett mål med att tillgänglighetsanpassa miljöerna för människor med 

funktionsnedsättning. Det betyder att trafiksystemet skall vara lika lättillgängligt för alla. 

Det betyder att barn, äldre och funktionsnedsatta skall ha samma möjligheter att röra sig 

i trafiken som övriga. Trafikplanerare P. Skarin menar att kommunen arbetar för att 

trafikmiljön skall vara så lättillgänglig som möjligt för alla. För de synskadade anpassas 

övergångsställen bland annat genom att anlägga ledstråk med taktila plattor och 

kantstensnivå vid trottoarkant och mittrefug för att den synskadade skall känna kanten 

med käpp. Idag kan trafikmiljön anses vara otrygg och riskfylld för dessa grupper. Detta 
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beror ofta på ett högt trafikflöde med relativt höga hastigheter eftersom de kanske inte 

kan korsa vägen lika snabbt. Det kan även vara svårt, speciellt för barn att förstå och tolka 

trafikmiljön (Eskilstuna kommun, 2012a). 

På frågan hur det bestäms ifall ett övergångsställe skall vara i direkt anslutning till en 

cirkulationsplats eller en till två billängder ifrån samt vilka fördelar respektive nackdelar 

det finns med det svarade trafikplanerare P. Skarin. 

”I diskussioner internt så är vår inriktning att ligga en personbilslängd, ca 5 

meter, ifrån cirkulationsplatsen. Detta för att ett fordon ska kunna komma ur 

cirkulationen, men inte så pass långt att Trafikförordningen 3 kap 61 § inte 

uppfylls (då vi nästan enbart har både övergångsställen och cykelpassager i 

samma punkt). Dessutom så ligger den längre ifrån så riskerar hastigheterna att 

öka, ligger den för nära finns risken att man inte hinner upptäcka cyklisterna, 

vinkeln blir för dålig.” 

Trafikplanerare P. Skarin (personlig kommunikation, 11 maj 2016) 

 

5.1.3 Västerås 

 

De styrande dokument som har använts till studien från Västerås stad tillsammans med 

intervju av planerare är en strategidel som i det här fallet är Trafikplan 2026 samt en mera 

konkret handlingsplan som fokuserar på de oskyddade trafikanterna, Handlingsplan för 

ökad och säker gång- och cykeltrafik i Västerås 2015-2019 (Västerås stad, 2014; Västerås 

stad, 2015). 

Staden arbetar efter nollvisionen där målet är att ingen skall dödas eller skadas svårt till 

följd av en trafikolycka. För att efterfölja nollvisionen behöver trafikmiljön vara säker för 

alla trafikanter. Planeringsstrateg M. Joelsson (personlig kommunikation, 19 maj 2016) 

menar att grundprincipen i Västerås är att anlägga övergångsställen med syftet att öka 

framkomligheten för fotgängare. Övergångsstället skall vara utformat så att en låg 

hastighet hålls på korsande fordon. Förutsättningar för utformningen av övergångsställen 

i anslutning till cirkulationsplatser ser lika ut som på övriga platser. 
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Västerås stad arbetar för att ge så bra förutsättningar som möjligt för fotgängare och 

cyklister. Det är i många fall en komplex situation som skall lösas där flera olika trafikslag 

skall rymmas på en begränsad yta.  

”Cykeln och fotgängaren ska ges så bra förutsättningar som möjligt i ett 

komplext trafiksystem där många trafikslag ska inrymmas och där samspel, 

trafiksäkerhet, framkomlighet och trygghet är viktiga förutsättningar för en ökad 

och säker gång- och cykeltrafik i Västerås”  

(Västerås stad, 2015, s. 5) 

I Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafik i Västerås 2015-2019 skall 

särskild vikt i trafikplaneringen läggas på barn, äldre och personer med en 

funktionsnedsättning (Västerås stad, 2015). Planeringsstrateg M. Joelsson menar att 

Västerås stad planerar för synskadade med hjälp av taktila plattor samt ibland även pollare 

för att göra det lättare att ta ut riktningen. I Västerås stad (2015) Handlingsplan för ökad 

och säker gång- och cykeltrafik i Västerås 2015-2019 står det att även de oskyddade 

trafikanterna och kollektivtrafikens tillgänglighet skall prioriteras. Ofta samsas cyklister 

och fotgängare på samma yta, fastän den enda egentliga likheten är att båda trafiktyperna 

är sårbara för motortrafiken. Det här kan leda till konflikter eftersom någonting som kan 

anses vara en tillgänglighetsåtgärd för den ena trafiktypen lätt kan komplicera 

tillgängligheten för en annan trafiktyp. Av den anledningen behöver kommunen arbeta 

för att samtliga trafiktyper skall ha god tillgänglighet utan att det inverkar för mycket på 

andra trafikanter (Västerås stad, 2015). 

Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafik i Västerås 2015-2019 (2015) 

konstaterar även att utformningen av passagerna där de oskyddade trafikanterna korsar 

med bilisterna är en viktig säkerhetsaspekt. En passage med fel utformning är en 

säkerhetsrisk medan en riktigt konstruerad passage som styr bilisterna till ett säkrare 

beteende är att föredra för att sänka riskerna med en passage. Det är orsaken till att 

Västerås stad är väldigt restriktiva med att anlägga nya övergångsställen och passager. 

Ett övergångsställe skall vara en framkomlighetsåtgärd framom en säkerhetsåtgärd, men 

för att ett övergångsställe skall vara säkert behöver fordonen som korsar övergångsstället 

hålla en hastighet under 30 km/t, detta uppnås oftast med hjälp av upphöjda 

övergångsställen. Enligt planeringsstrateg M. Joelsson hastighetssäkras samtliga nya 

övergångsställen med en upphöjd passage, busskuddar eller på motsvarande sätt. 
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Enligt Västerås stad (2014) skall de oskyddade trafikanterna prioriteras. Detta gör staden 

genom att utforma gång- och cykelpassager på ett sätt som ökar tillgängligheten för de 

oskyddade trafikanterna. Västerås stad (2015) har en målsättning att hastighetssäkra 

minst tre gång- och cykelpassager per år. Staden arbetar mycket för att höja säkerheten 

för de oskyddade trafikanterna. Staden arbetar för att göra hastighetsdämpande åtgärder 

på de övergångsställena med störst flöden samt de vid förskolor, skolor och äldreboenden. 

På frågan hur det bestäms ifall ett övergångsställe skall vara i direkt anslutning till en 

cirkulationsplats eller en till två billängder ifrån samt vilka fördelar respektive nackdelar 

det finns med det svarade planeringsstrateg M. Joelsson. 

”Vi har haft som tradition att bygga övergångsställen där en billängd får yta att 

vänta in oskyddade trafikanter. Enligt GCM-handboken finns ingen 

olycksstatistik som bekräftar att det är mer trafiksäkert med en ”väntyta” för 

fordon men det är ett sätt vi valt att bygga på och som vi tycker fungerar bra och 

då ser vi möjligheten med att inte ha för många olika alternativa utformningar.” 

Planeringsstrateg M. Joelsson, (personlig kommunikation 19 maj 2016) 

 

5.2 Fältstudier - Observationer 

 

Fältstudier genomfördes i fem olika cirkulationsplatser i Gävle. Samtliga 

cirkulationsplatser skiljde sig på något sätt från varandra. Det som lades vikt vid under 

observationen var vilka säkerhetsaspekter som hade tagits i beaktande vid utformningen 

av cirkulationsplatserna med hänsyn till de oskyddade trafikanterna (se tabell 1). 

Vid cirkulationsplatserna lades fokus på hur den fysiska utformningen var för att 

underlätta för fotgängare och cyklister att korsa vägen samt hur cirkulationen var 

utformad med hänsyn till de oskyddade trafikanternas säkerhet och trygghet. 
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Tabell 1. Säkerhetsaspekter som tagits i beaktande vid utformning av cirkulationsplats 

Cirkulationsplats 1 2 3  4 5 

Mittrefug X X X X X 

Övergångsställe  X X X X 

Skyltar övergångsställe/ 

cykelöverfart 

 X X X X 

Gångpassage X X X  X 

Cykelöverfart  X    

Cykelpassage  X X X X 

Väjningsplikt innan passage  X X  X 

Intensivbelysning X   X  

Pollare     X 

Kupolplattor/Taktila plattor X   X X 

Rullstolsanpassat X X X X X 

Hinder för passage      X 

Övergång 1-2 billängd från 

cirkulation 

X   X X 

Fartgupp  X X X X 

Delvis överkörbar rondell X  X X  

 

 

Samtliga cirkulationsplatser hade mittrefug där de oskyddade trafikanterna kan stanna 

mellan infart och utfart ur cirkulationen för att endast behöva hålla koll på bilar från ett 

håll samtidigt.  

Tydliga övergångsställen fanns vid samtliga cirkulationsplatser utom vid 

Cirkulationsplats 1 där det endast fanns gångpassager men inga tydliga 

”zebraövergångar”. Ser vi på gångpassage fanns det vid alla cirkulationsplatser utom 

Cirkulationsplats 4. Anledningen till detta är att Cirkulationsplats 4 hade tydliga 

övergångsställen vid samtliga övergångar. Cykelöverfart fanns däremot endast vid en av 

cirkulationsplatserna medan cykelpassage fanns vid samtliga cirkulationsplatser utom vid 

Cirkulationsplats 1 som endast hade otydliga cykelpassager.  

Väjningsplikt innan passage har bilisten enligt lag väjningsplikt för fotgängare som skall 

passera eller passerar ett övergångsställe, därav blir det onödigt med väjningsplikt innan 
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övergången. Vi de cirkulationer där det finns gångpassager har väjningsplikten däremot 

betydelse. 

Det var endast vid Cirkulationsplats 1 och 4 som intensivbelysning fanns. Anledningen 

till att det inte fanns vid de andra kan vara att den vanliga gatubelysningen kan anses vara 

tillräcklig eller att andra säkerhetshöjande åtgärder har sett tillräckliga.  

Pollare som hjälper synskadade att hitta rätt över vägen fanns endast vid Cirkulationsplats 

5. Anledningen till att det inte finns på alla ställen kan vara att det anses tillräckligt med 

att ha kupolplattor och räfflade plattor för att vägleda synskadade över vägen. Dock var 

Cirkulationsplats 2 och 3 inte anpassade för synskadade med kupolplattor och räfflade 

plattor för att vägleda synskadade personer. Däremot hade samtliga cirkulationsplatser en 

del av kantstenen helt nerfasad, alltså i nivå med gatan för att öka tillgängligheten för 

rullstolsbundna. 

Vid Cirkulation 5 fanns ett staket mellan filerna för att delvis skilja bilarna i olika riktning 

åt men även för att hindra fotgängare att passera gatan på de platserna. Det var dock den 

enda cirkulationsplatsen som det fanns ett tydligt fysiskt hinder för passage. 

Vid Cirkulationsplats 1, 4 och 5 hade övergångarna/passagerna 1 till 2 billängder från 

själva cirkulationen medan Cirkulationsplats 2 och 3 hade övergångarna/passagerna för 

de oskyddade trafikanterna i direkt anslutning till cirkulationen. I anslutning till samtliga 

cirkulationsplatser fanns det fartgupp för att sänka bilisternas hastighet vid 

övergångsställena eller cykelöverfarterna. Cirkulationsplats 1, 3 och 4 hade delvis 

överkörbar rondell. Detta för att förenkla framkomligheten för tunga fordon i 

cirkulationerna. 

  



 

28 

 

Figur 3. Cirkulationsplats 1        Figur 4. Cirkulationsplats 2 

               

Figur 5. Cirkulationsplats 3         Figur 6. Cirkulationsplats 4 

                     

               Figur 7. Cirkulationsplats 5  

 

 

Cirkulationsplats 1 är gjord vid en korsningspunkt mellan Gavlehovsvägen och 

Tallåsvägen. Cirkulationsplatsen har gång- och cykelpassage på två av benen till 

cirkulationsplatsen (se bilaga 2). Den ena på Gavlehovsvägen och den andra på 

Tallåsvägen. De övriga benen till cirkulationsplatsen saknade helt passage för fotgängare 
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och cyklister. På de som hade övergång saknades dock målat övergångsställe M15 eller 

M16 för cykelpassage men den övriga utformningen var gjord för gångpassage och 

otydlig cykelpassage. Båda övergångarna hade intensivbelysning, taktila plattor för 

synskadade, helt nerfasade kanter för rullstol och mittrefug. 

Cirkulationsplats 2 har en lite annan utformning än de övriga cirkulationsplatserna (se 

bilaga 2) Gator som leder till cirkulationsplatsen är Norra Kungsgatan, Norra Gatan, 

Norra Rådmansgatan och Hälsingegatan. Samtliga gator hade mittrefug mellan filerna 

utom vid Norra Gatan. Tydligt övergångsställe, Zebra-övergång fanns vid Norra 

Rådmansgatan samt Norra Kungsgatan i båda riktningar. Det fanns även cykelpassage 

vid Norra Rådmansgatan samt Norra Kungsgatan i nordlig riktning. Cirkulationsplatsen 

hade tydlig skyltning vid alla gator utom Norra Gatan där det endast fanns en gångpassage 

och otydlig cykelpassage. Övergångsställena och passagerna var i direkt närhet till 

cirkulationsplatsen. Cykelöverfart finns på Hälsingegatan och Norra Kungsgatan i sydlig 

riktning. Tydlig cykelpassage däremot finns på Norra Rådmansgatan och Norra 

Kungsgatan i nordlig riktning. Cirkulationsplatsen är inte anpassad för synskadade med 

taktila plattor eller pollare. Däremot har den helt nerfasade trottoarkanter för att underlätta 

för rullstol. 

Cirkulationsplats 3 består av en korsningspunkt där Atlasgatan och Brynäsgatan korsas 

(se Bilaga 2). Samtliga övergångar har mittrefug utom Brynäsgatan i östlig riktning. Dock 

är Atlasgatan i nordlig riktning den enda som har ett tydligt övergångsställe och 

cykelpassage. Övergångsstället är även upphöjt med en fartgupp. Övergångsstället och 

passagerna är placerade i direkt anslutning till cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen är 

inte anpassad för synskadade med hjälp av taktila plattor, men kanterna är nerfasade för 

rullstol. 

Cirkulationsplats 4 är en korsningspunkt mellan Växelgatan, Österbågen och 

Utmarksvägen. Cirkulationsplatsen har lite annorlunda utformning än de andra 

cirkulationsplatserna eftersom Utmarksvägen har anslutningsvägar som går utanför själva 

cirkulationen (se Bilaga 2). Samtliga anslutningsvägar har mittrefug utom Österbågen i 

nordostlig riktning där det inte finns möjlighet att passera för oskyddade trafikanter. På 

övriga gator och vägar i anslutning till cirkulationsplatsen finns tydliga övergångsställen 

och cykelpassager. Samtliga med fartgupp. Vid samtliga övergångsställen och 

cykelpassager finns intensivbelysning och övergångarna är placerade 1 till 2 billängder 
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från cirkulationen. Övergångsställena är även anpassade för synskadade med taktila 

plattor och för rullstolar genom att det finns helt nerfasade kanter. 

Cirkulationsplats 5 är en korsningspunkt mellan Södra Kungsgatan och Fleminggatan (se 

Bilaga 2). Södra Kungsgatan i sydlig riktning har ett räcke mellan filerna för att förhindra 

oskyddade trafikanter att korsa gatan. På de övriga gatorna är det möjligt att passera. 

Samtliga av de gatorna har en mittrefug. Södra Kungsgatan nordlig riktning har ett tydligt 

övergångsställe och cykelpassage som är upphöjt. Fleminggatan i västlig riktning har 

väjningsplikt innan passagen. Samtliga övergångar har taktila plattor för att vägleda 

synskadade och Södra Kungsgatan har pollare för att hjälpa synskadade ta ut riktningen. 

Samtliga passager har även helt nerfasade kanter för rullstol. Fleminggatan i östlig 

riktning och Södra Kungsgatan i nordlig riktning har passagerna, övergångsstället 

placerat en billängd från cirkulationsplatsen.  
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6. Sammanfattande diskussion 
 

Syftet med studien är att undersöka utformningen av trafikmiljöer, med fokus på 

fotgängares och cyklisters säkerhet i anslutning till cirkulationsplatser. I resultatet 

diskuterades med andra ord vilka säkerhetsaspekter som tas i beaktande vid utformning 

av cirkulationsplatser. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Nedan presenteras vilka aspekter som kan tas i beaktande vid fysiskt utformning och 

planläggning med hänsyn taget till säkerhetsaspekter vid cirkulationsplatser utgående 

från mitt datainsamlingsmaterial. 

 

6.1.1 Planläggning och konstruktion av cirkulationsplatser 

 

En av grunderna med konstruktionen av en cirkulationsplats är att förare som är på väg 

in i cirkulationen har väjningsplikt för de bilister som färdas inne i cirkulationen. Enligt 

Trafikförordningen (SFS 2014:1035) har även fordon väjningsplikt för gående som går 

eller skall gå över ett övergångsställe. Även vid cykelpassage vid cirkulationsplats skall 

fordon sakta in farten och ge företräde för cyklister som korsar eller är på väg att korsa 

cykelpassagen.  

I intervjun med M. Wallström fick jag fram att Gävle kommun arbetar mycket med att 

hastighetssäkra cykelpassager genom att bygga om dem till upphöjda cykelöverfarter. 

Idag finns det ca 40 stycken cykelöverfarter i Gävle där en del av dem finns i anslutning 

till cirkulationsplatser. Jag anser att cykelöverfart är en effektiv åtgärd ifall den placeras 

en bit från cirkulationsplatsen. Eftersom utformningen av cirkulationsplatser gör att en 

redan låg hastighet hålls kan jag anse att en upphöjd cykelöverfart i direkt anslutning till 

en cirkulationsplats inte är en nödvändig åtgärd. En annan aspekt som talar emot 

cykelöverfart i direkt anslutning till cirkulationsplatser är Trafikförordningen (SFS 

2014:1035) 3 kap 61§ där det tydligt framgår att bilister har väjningsplikt för cyklister 

som korsar eller ska korsa vägen på en cykelpassage i anslutning till en cirkulationsplats. 

Trafikplanerare P. Skarin lyfte dock fram att det är viktigt att hålla cykelpassagen så pass 

nära cirkulationsplatsen så att regeln om väjningsplikt för fordonstrafik mot cyklister på 

cykelpassage enligt Trafikförordningen (SFS 2014:1035) 3 kap 61§ är giltig. 
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Enligt Trafikplanerare P. Skarin gör Eskilstuna kommun en bedömning av den fysiska 

miljön för att se ifall det är möjligt att anlägga ett övergångsställe eller en gångpassage. 

Aspekter de då tar i beaktande är exempelvis sikt, hastighetsbegränsning samt faktisk 

hastighet och möjligheten att anlägga en mittrefug. I min fältstudie i Gävle hade alla fem 

observerade cirkulationsplatser mittrefug. Många platser hade dock endast det som 

säkerhetshöjande åtgärd. Orsaken till det kan vara att antalet fotgängare inte kommer upp 

i minimiantalet vilket gör en gångpassage och otydlig cykelpassage mera lämplig. I redan 

befintliga cirkulationsplatser anser jag att en lätt åtgärd är att anlägga en refug ifall det 

saknas men plats finns. Västerås stad har enligt Planeringsstrateg M. Joelsson en princip 

att samtliga nya övergångsställen skall hastighetssäkras. Oftast sker det med hjälp av en 

fartgupp eller busskudde.   

En nackdel med cirkulationsplatsers utformning är enligt Geruschat och Hassan (2005) i 

deras studie där fokus framförallt är på synskadade att det var betydande skillnad på 

andelen bilister som väjde för fotgängare vid övergångsställe när de skulle köra in i en 

cirkulationsplats och när de skulle köra ut ur en cirkulationsplats. När bilisterna körde in 

i cirkulationsplatsen väjde 68 procent för fotgängare medan endast 20 procent väjde när 

de körde ut ur cirkulationen. Jag anser att orsaken till skillnaden på andelen väjande 

fordon vid infart respektive utfart till cirkulationsplatsen är att fastän en låg hastighet hålls 

inne i cirkulationen blir det svårt för bilister att hinna med att läsa av övriga fordon i 

cirkulationen och samtidigt hinna uppfatta ifall det står fotgängare som väntar på att gå 

över.  I den situationen kan det vara bättre att flytta övergångsstället lite längre ifrån 

cirkulationsplatsen om möjlighet finns än att ha det i direkt anslutning.  

Long et al. (2005) kom också de fram i sin studie till att det finns en fördel med att ha 

övergångsstället en bit från cirkulationsplatsen, alltså en till två billängder ifrån. 

Författarna ansåg att genom att anlägga övergångsstället en bit från cirkulationsplatsen 

ökas tillgängligheten för synskadade. Samtliga av de tillfrågade planerarna i min studie 

ansåg att det finns fördelar med att placera övergångsstället minst en billängd från 

cirkulationsplatsen. Trafikplanerare M. Wallström på Gävle kommun ansåg att avståndet 

mellan gångpassagen och cirkulationsplatsen skall vara minst en billängd för att 

underlätta för synskadade. Trafikplanerare P. Skarin på Eskilstuna kommun lyfte istället 

fördelen med övergångsstället en bit från cirkulationsplatsen att en bil får plats innan 

övergångsstället eller cykelpassagen när de kör ut ur cirkulationsplatsen. 

Planeringsstrateg M. Joelsson på Västerås stad sade att staden har varit konsekventa med 
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att placera övergångsställen en billängd från cirkulationsplatsen. I övrigt arbetar samtliga 

av de studerade kommunerna med att öka tillgängligheten för synskadade fotgängare 

genom att anlägga taktila plattor. I de cirkulationsplatser som jag observerade saknade 

två av fem helt taktila plattor. Det faktum att taktila plattor saknades kan jag anse att till 

viss del går emot kommunernas mål med att staden skall vara tillgänglighetsanpassad för 

samtliga trafikanter. Planeringsstrateg M. Joelsson nämnde även att Västerås stad ibland 

även anlägger pollare för att underlätta synskadade att ta ut riktningen över 

övergångsstället. 

Perdomo et al. (2014) konstaterar i sin studie att det är omöjligt att alltid planera och 

konstruera en cirkulationsplats så att den blir optimal för de oskyddade trafikanterna. 

 

6.1.2 Säkerhetsaspekter vid cirkulationsplatser  

 

En säkerhetsaspekt som enligt Rodegerdts et al. (2010)  anses vara viktig ur ett 

säkerhetsperspektiv är mittrefug så att fotgängare och cyklister endast behöver hålla koll 

på fordon från ett håll i taget. Även Perdomo et al. (2014) konstaterade i sin studie vikten 

av en mittrefug vid cirkulationsplatser för oskyddade trafikanter. I fältstudien såg jag att 

mittrefug var en av de vanligaste säkerhetshöjande åtgärder som var vidtagna i de 

studerade cirkulationsplatserna. Det är ofta relativt lätta åtgärder som kan höja säkerheten 

och tryggheten hos oskyddade trafikanter. Dessa är viktiga att ta i beaktande om det finns 

möjlighet till det. 

Rodegerdts et al. (2010) och Long et al. (2005) lyfter även fördelen med placeringen av 

övergångsstället en bit från cirkulationen eftersom det förenklar samtidigt som det höjer 

säkerheten för synskadade. Enkla åtgärder som tydlig skyltning kan enligt Daniels et al. 

(2010) också ha en säkerhetshöjande effekt. 

UNECE (2015) lyfte vikten med att i planeringen ur ett säkerhetsperspektiv ta med i 

beräkningar att alla trafikanter inte uppfattar och tolkar trafiken på samma sätt. Ett 

skolbarn har kanske inte samma förståelse som en vuxen och en handikappad eller äldre 

är kanske inte lika snabba. Jag tycker att de här aspekterna som UNECE (2015) lyfter är 

viktiga att försöka uppnå. Dock är det svårt att uppnå det fullt ut, men genom att se vilka 

förutsättningar som finns på en plats kan man arbeta utifrån det för att försöka göra det 

så tillgänglighetsanpassat och säkert för samtliga trafikanter. 
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Samtliga kommuner som var med i studien har aktivt arbetat med att på ett eller annat sätt 

höja säkerheten vid övergångsställen och passager. Allt från att plocka bort 

övergångsställen som inte håller måtten för säkerheten till att bygga om övergångsställen 

och passager så att en bättre standard och samtidigt högre säkerhet uppnås. Enligt 

Eskilstuna kommun (2012a) skall övergångsställen inte ses som en säkerhetsåtgärd utan 

snarare en framkomlighetsåtgärd. Planeringsstrateg M. Joelsson på Västerås stad menar 

att alla övergångsställen skall vara hastighetssäkrade till 30 km/t. Det är här som jag anser 

att största skillnaden är mellan övergångsställen eller passager i traditionella korsningar 

eller gå rak gata och i anslutning till cirkulationsplatser. Ifall en cirkulationsplats är 

utformad på rätt sätt så är ett övergångsställe i direkt anslutning hastighetsanpassat.  

I Eskilstuna kommun (2012b) nämns även intensivbelysning som en säkerhetshöjande 

aspekt. Intensivbelysning höjer synligheten för de oskyddade trafikanterna vid 

övergångsställen. Intensivbelysning kan anses vara en lämplig åtgärd dels vid de 

cirkulationsplatser där den allmänna gatubelysningen är svag, men även vid 

övergångsställen som är placerade i direkt anslutning till en cirkulationsplats. 

Anledningen till det är eftersom bilister som färdas i en cirkulationsplats som tidigare 

nämnts kan ha svårt att uppfatta fotgängare som väntar på att gå över ett övergångsställe, 

då kan intensivbelysningen öka de oskyddade trafikanternas synlighet. I Gävle finns 

intensivbelysning vid två av de fem observerade cirkulationsplatserna. 

 

6.1.3 Sammanfattning av diskussion 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera utifrån mitt resultat att placeringen av 

övergångsställen är att föredra en till två billängder ifrån cirkulationsplatsen. I mån om 

utrymme är mittrefug även en bra säkerhetshöjande aspekt som ger viss trygghet till 

oskyddade trafikanter. Cykelöverfarter kan anses som en onödig åtgärd i anslutning till 

cirkulationsplatser eftersom bilister har väjningsplikt för cyklister som färdas på eller är 

på väg ut på en cykelpassage. På det sättet är cykelpassage likvärdigt med cykelöverfart 

men trafikflödet hålls jämt i cirkulationen. På de platser där övergångsställen är placerade 

i direkt anslutning till cirkulationsplatser kan intensivbelysning höja säkerheten. Även vid 

andra situationer när övergångsstället till exempel upplevs otryggt och mörkt kan 

intensivbelysning vara en bra åtgärd. Taktila plattor för synskadade saknades helt på två 

av de fem cirkulationsplatser som ingår i min studie, något som anses vara en viktig del 

eftersom kommunerna vill tillgänglighetsanpassa platser för handikappade.  
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7. Fortsatta studier 
 

Ämnesområdet som jag har valt i min studie har jag konstaterat vara omfattande. Därför 

anser jag att fortsatta studier skulle kunna fokusera djupare på säkerhetsaspekter vid och 

utformning av cirkulationsplatser på kommunal nivå.  
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